
 

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เร่ือง    รับสมัครสอบแขงขนัเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

 

                    ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อ

บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  และนักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่  นร 1004.1/ ว 15  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2551  เร่ือง หลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ   จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขัน     

ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ    

                  1.1  ตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง    

                               1.1.1  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จํานวน  2  ตําแหนง  

                               1.1.2  ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตําแหนง 

                      1.2  อัตราเงินเดือน     

                            อัตราเงินเดือน 9,700 บาท  หรือตามที่ ก.พ.กําหนด 

                  2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ      

                ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง  ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  

                 3.  คุณสมบัติทั่วไป  ลักษณะตองหาม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ

สมัครสอบ                                

                       3.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป  และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้  

            ก. คุณสมบัติทั่วไป   

                              (1) มีสัญชาติไทย     

 (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป  

                             (3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

          ข. ลักษณะตองหาม   

 (1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง     

                            (2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ  คนวิกลจริต หรือจิต

ฟนเฟอน ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. อันไดแก โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือ 
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ในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการ

เปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคติดยาเสพติดใหโทษ  และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

                              (3) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังใหพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไว

กอนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

 (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

 (5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

 (6) เปนบุคคลลมละลาย 

 (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 

 (9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 

                            (10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือตามกฎหมายอื่น 

                                  (11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ  หรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ  

                 ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) 

(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะ

ตองหามตาม (8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมี

ลักษณะตองหามตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปน

กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่  มติ ของ ก.พ.ในการยกเวนดังกลาวตองได

คะแนนเสียงไมนอยกวา 4 ใน 5 ของจํานวนกรรมการที่มาประชุมการลงมติใหกระทําโดยลับ 

 สําหรับพระภิกษุ  หรือสามเณร  ทางราชการไมรับสมัครสอบ  และไมอาจให

เขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการได  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร 

ที่  นว 89/2501  ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2501  และตามความในขอ 5   ของคําส่ังมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 

17  มีนาคม  2538 

 3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

                                ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียด

แนบทายประกาศนี้  

 3.3 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ

ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
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                    4.  การรับสมัคร 

                        4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

                              ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่  กลุมงานสรรหา

บรรจุแตงตั้งและทะเบียนประวัติ   สวนบริหารงานบุคคล  สํานักบริหารกลาง  ช้ัน 3  อาคารพระจอมเกลา   

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ ตั้งแตวันที่  1

ถึงวันที่  21  กันยายน  2552  ในวัน และเวลาราชการ  

 4.2 คาธรรมเนียมสอบ 

                                 ผูสมัครจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมสอบในอัตราตําแหนงละ 200 บาท

คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแลว เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้ง

นั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต  จึงใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบ

เฉพาะผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น 

                         4.3  หลักฐานการสมัครสอบ 

              ผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอมเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

               (1)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด  1.5 X 2  นิ้ว  

จํานวน  3 รูป  ถายไวไมเกิน 1 ป  นับถึงวันปดรับสมัคร 

                           (2)  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of  

Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ 2 ชุด ทั้งนี้ผูที่จะถือวาเปน

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ

เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  เปนเกณฑ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ

ไดรับอนุมัติปริญญาบัตรจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่   21   กันยายน  2552 

                                   ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนํา

หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ

ปริญญาบัตร  ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

 (3) หนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก ของ ก.พ. ฉบับจริง พรอมสําเนา 1 ฉบับ 

 (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

หรือสําเนาทะเบียนบาน อยางใดอยางหนึ่ง  จํานวน  1 ฉบับ 

 (5)  สําเนาหลักฐานอื่น  ๆ(ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง)

ใบเปลี่ยนชื่อ  -  นามสกุล  (กรณีที่ช่ือ -  นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)   ใบผานการเกณฑทหาร 

(เฉพาะผูสมัครสอบเพศชาย)  อยางละ 1 ฉบับ 

                                    ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนรับรองวา “สําเนาถูกตอง”  

ลงช่ือและวันที่  พรอมทั้งระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร และหาก

ผูสมัครรายใดสงเอกสารไมครบ หรือไมเปนไปตามที่กําหนดไวถือวาไมมีสิทธิสมัครในครั้งนี้  

       (6)  ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ใหนํามายื่นเมื่อ

ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแลว   
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 5. เง่ือนไขในการรับสมัคร 

                        ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันจริง   

และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัครดวยตนเอง  พรอมทั้งย่ืนหลักฐานการสมัครสอบแขงขันให

ถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี   จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน  และจะไมคืน

คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 6. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ                   

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน  เวลา  สถานที่

สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ในวันที่  30  กันยายน  2552  ณ กลุมงานสรรหาบรรจุแตงตั้งและ

ทะเบียนประวัติ   สวนบริหารงานบุคคล  สํานักบริหารกลาง  ช้ัน 3  อาคารพระจอมเกลา   สํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ  และทางเว็บไซด  

http://www.most.go.th   หรือ  http://www.ops.go.th/personal   หัวขอ “การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ  

วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือสามารถโทรสอบถามไดที่เบอรโทรศัพท  

023544466  ตอ 738,739 ในวันและเวลาราชการ 

                     7. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  

                         หลักสูตรการสอบแขงขันมี  2  ภาค  ดังนี้ 
        7.1 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบวิชาเฉพาะตําแหนงนั้น ตามที่ไดกําหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  

  7.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

                           เปนการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ

สวนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ  และจากการ

สัมภาษณ ทั้งนี้   อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใช

เปนประโยชนในการปฎิบัติงานในหนาที่  ความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ  

ทัศนคติ จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคม

และส่ิงแวดลอม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลัก 

และสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

                     8. เกณฑการตัดสิน 

                        ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได จะตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบแตละภาค 

ไมต่ํากวารอยละ 60 

                    9. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 

                        สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน

ไดโดยเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากันให

ผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาค 
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ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปน

ผูอยูในลําดับที่สูงกวาถายังคงไดคะแนนเทากันอีกใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี แต

ถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้

เปนอันยกเลิก 

               10. เง่ือนไขการบรรจุและแตงตั้ง 

                          ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู

สอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ตามที่ระบุไวในขอ 1 

                  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมประสงคที่จะรบัโอนผูสอบแขงขันได

ที่เปนขาราชการ  หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท   

  11.  การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดใน

ตําแหนงอ่ืน  

 กรณีที่สวนราชการอื่นมีตําแหนงวางในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ซึ่งตองการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอยางเดียวกัน และมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือนกัน 

หรือใกลเคียงกับตําแหนงที่ไดมีการสอบแขงขัน และข้ึนบัญชีไว สวนราชการที่มีตําแหนงวางสามารถนํา

รายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืนได การนํา

รายชื่อไปขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืนนี้ ใหถือวาเปนการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้  

โดยผูสอบแขงขันได มีสิทธิจะไดรับการบรรจุไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

 

 

                                                        ประกาศ   ณ  วันที่          สิงหาคม    พ.ศ.  2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

หนวยที่ 1  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน  โดยใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การดําเนินงานวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง หรือการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 1. ดานปฏิบัติการ 
     (1)  ดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล  และการพัฒนาขาราชการ 

    (2)  ศึกษา  รวบรวม ตรวจสอบ  วิเคราะหขอมูลเพ่ือประกอบการวางระบบ จัดทําแผน 

และจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

  (3)  ศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหงาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหนง 

วางแผนอัตรากําลัง  พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนติดตามประเมินผล   
 

 2.  ดานการวางแผน 
      วางแผนการทํางานของตนเอง  รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ 

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 
 3.  ดานการประสานงาน 

(1)  การประสานการทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสอดคลองกับภาพรวม ผลงานของ 

ทีมงาน ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ใหความชวยเหลือภายในทีมงาน เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ 

ตามที่กําหนด 
 (2) อธิบายการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร  หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  

 4.  ดานบริการ 
 (1)  ใหคําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานราชการ  เอกชน ขาราชการ

พนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ

สรางความเขาใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหนวยงาน  
 (2)  ใหบริการขอมูล เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ 

สนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหนวยงานเพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน และ

มาตรการตาง ๆ  
 (3) ดําเนินการจัดสวัสดิการ และการสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน   เพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครจะตองไดรับปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน  ใน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

เปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ของ ก.พ.ระดับปริญญาโท 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ 
 มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห  การวางแผนงาน  มนุษยสัมพันธดี  
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร 
 
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 ทดสอบความรูความสามารถ ดังตอไปนี้  โดยวิธีสอบขอเขียน  
 1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และพระราชกฤษฏีกาวาดวย

หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 2. ความรูเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  และการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม  
 3. ความรูความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการตามนโยบาย   
 4. ความรูเก่ียวกับงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนวยที่ 2  ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน  โดยใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใตการกํากับ แนะนํา 

ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 1. ดานปฏิบัติการ 

      (1)  ศึกษา  รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานในดาน 

ตาง ๆ  เชน  การบริหารแผนงาน  โครงการ  งบประมาณ  

(2)   ปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร เชน การการวิเคราะหกล่ันกรองเรื่อง  

การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม  จัดทํารายงานตามที่ไดรับมอบหมาย  

  (3) จัดประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นเพื่อใหการ

บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน    
 (4) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําส่ังของผูบริหาร

ของหนวยงาน เพ่ือรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป 
 (5) ปฏิบัติงานดานสารบรรณ 
 

 2.  ดานการวางแผน 
      วางแผนการทํางานของตนเอง รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ 

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 
3. ดานการประสานงาน 

ประสานการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสอดคลองกับภาพรวมผลงานของทีมงาน 
ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ใหความชวยเหลือภายในทีมงาน เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
  

 4.  ดานบริการ 
 ใหขอมูล คําแนะนํา และอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  ในระดับ

เบื้องตนแกหนวยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป    
  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครจะตองไดรับปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา

รัฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร  หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาองักฤษ และเปน

ผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ของ ก.พ.ระดับปริญญาโท 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ 
                         มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห การประสานงาน การบริการที่ดี มีมนุษยสัมพันธดี

ละเอียดรอบครอบ   และมีทักษะการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร         
 
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
                    ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน  
 1.  ความรูเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม   ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2547   พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551     
 2. ความรูเก่ียวกับการเขียนหนังสือราชการ การแปลรางโตตอบหนังสือราชการทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
 3. ความรู  ความสามารถเกี่ยวการสรุปกลั่นกรองงาน  และการประสานการปฏิบัติ

ราชการทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 


